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4 Mallisarjojen eroavuus:

Elegantti = viistetty muoto, Pikantti = koristeellinen muoto

Puuosien värisävyt
Peittomaalaus: maalauksen vakiosävy on NCS 0502-Y (Rakpuu
valkoinen)
Kuultokäsittely: Teknos kuultovärit värikartan mukaan, sisältäen
vakiona sisäpuitteen sisäpinnan vesiohenteisen lakkauksen.
Kaikki muut käsittelyt ja värisävyt tilauksen mukaisesti. Puuikkunan ulkopuite voi olla eri värinen kuin karmi, myös ulkopuitteen
sisä- ja ulkopinta voivat olla eri värisiä.

Alumiiniprofiilit värisävyt

• muunväristen ikkunoiden saranat vakiona kiiltosinkityt (Fe/ZN)
• tilauksesta saranat voivat olla myös messingöidyt (Fe/Me)
Tuuletusikkunan painikkeet metalliset:
• valkoiseksi maalatun ikkunan kiintopainikkeet valkoiset (Fe/
JVa)
• muunväristen ikkunoiden kiintopainikkeet sinkityt kromatut
(Fe/Cr)
• tilauksesta kiintopainikkeet voivat olla esim. messinkiset
(Ms/Ha)

Ovien saranat ja pintahelat

Alumiiniprofiilien vakiosävyt RAL 9010, RR 21, RR 23 ja RR 32.
Ovien heloitus mainittu tuotekorteissa.
Muut RR- ja RAL-sävyt tilauksen mukaan. Puualumiini-ikkunan
ulkopuitteen sisä- ja ulkopinta voivat olla eri värisiä.
Ovien kynnyslistat ovat eloksoituja alumiinin sävyyn.

Ikkunoiden lasituslistojen värisävyt

Tuuletusluukkujen säleikkö
Ulkopuolen TL –säleikkö on värivalmista Pural –pinnoitettua,
sinkittyä teräspeltiä:

Valkoisten ikkunoiden lasituslistat ovat uv-suojattua, läpivärjättyä muovia.

• valkoiseksi maalatun tuuletusluukun säleikkö vakiona RR 20
• muut maalatut sävyt ja kuultosävyt RR vakiovärit kartan
mukaan

Kuultokäsiteltyjen ja erikoisväriin maalattujen ikkunoiden lasituslistat ovat samanväristä puuta tai väriin sopivaa läpivärjättyä
muovia.

Tarjous ja tilausvahvistus tuotekaavioineen sisältävät määrältään ja laadultaan vain niissä mainitut tuotteet, pintakäsittelyt ja
varusteet.

Eristyslasien välilistojen värisävyt

Varaamme kaikki oikeudet muutoksiin.

Valkoisten ikkunoiden ja parvekeovien eristyslasien välilistat
ovat valkoiset.
Muilla värisävyillä käsitellyissä ikkunoissa, parvekeovissa sekä
kaikissa ulko-ovissa välilistoissa on vakiona kirkas metallinsävy.
Energia- ja muissa erikoislaseissa sävy voi olla poikkeava.

Ikkunoiden saranat ja pintahelat
Saranat ovat teräspulttisaranoita:
• valkoiseksi maalatun ikkunan saranat vakiona valkoiset (Fe/
JVa)
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